
Kære nye og gamle medlemmer  Snart skal vi ses til en ny sæson i Bogart.  Corona har betydet, at klubben må gøre visse tiltag, så Sundhedsstyrelsen retningslinjer om forsamlinger i biografer o.lign. kan overholdes.  Det betyder:  
• Du kan ankomme fra kl. 19.40. Du venter udenfor, indtil bestyrelsen vurderer, at der er plads til at komme ind. Filmen bliver selvfølgelig ikke startet, før alle er kommet ind og er på plads. 
• Billetbordet rykkes ud i vindfanget.  Du får udleveret dit billetark, eller hvis du er gæstemedlem - betaler for dit medlemskab og billet. 
• Der skal være et tomt sæde mellem hvert medlem/par/venner.  Du får udleveret et gult markeringsbånd til det tomme sæde = ingen gæster på dette sæde (se illustrationen på billedet). Du skal straks gå ind i salen uden at tage ophold i foyeren eller foran lærredet. Du kan ikke forvente at sidde på din sædvanlige plads, da det meste af salen skal bruges, så afstandskravene kan overholdes. Bestyrelsen opfordrer til, at du rykker ind, så rækken fyldes op fra væggen, og i øvrigt følger anvisningerne fra bestyrelsesmedlemmerne, som vil være til stede. 
• Ingen kaffe og småkager!!!  Bestyrelsen er kede af situationen, men bestyrelsen kan ikke på forsvarlig vis servere kaffe med de nuværende afstandskrav i forsamlinger. Som lidt kompensation udleveres en flaske vand til alle gæster. 
• Når filmen er færdig, opfordres du til at forlade biografsalen hurtig og i behørig afstand til andre gæster. Læg det gule bånd i affaldssækken. Snakken må du selvfølgelig meget gerne tage udenfor, hvor du kan holde afstand.  Indtil videre vil ovennævnte gælde ved Bogarts fremvisninger, og bestyrelsen holder sig ajour og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  Er du usikker omkring noget eller har spørgsmål,  er du velkommen til at kontakte undertegnede.   På bestyrelsens vegne Annette Nielsen, fm.   Mobil 40 42 09 34   ·   bogarthaslev@gmail.com   ·   www.bogarthaslev.dk 


